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FIXAR LÅGVOLYMERNA
Ett kunskapsföretag som har mycket att erbjuda våra kunder när det gäller tillverkning av 

komplexa plåtdetaljer. Så ser Tobias Ludvigsson, VD för Ulricehamnsföretaget Jobro Sheet 

Metal Technology, på företagets roll. 

När Jobro startade sin verksamhet var det som 

tillverkare av pressverktyg till fordonsindustrins 

underleverantörer, och under slutet av 90-talet 

började man även tillverka prototyper. Under 

2001 såldes den externa verktygstillverknin-

gen, och därmed hade verksamheten fått den 

struktur den har än i idag. 

– Vi tillverkar fortfarande pressverktyg, men 

vi använder dem i våra egen produktion för 

att producera plåtdetaljer, förklarar Tomas 

K arlsson, som är nyanställd vice VD. T idigare 

skickades verktygen ut till kund, men nu är det 

prototyper och artiklar i låg volym som levereras 

till kunder inom framförallt Sverige. Vi ser dock 

en ökad orderingång på Europamarknaden, 

eftersom vårt koncept visat sig vara mycket 

konkurrenskraftigt.

Tomas Karlsson berättar om Jobros tanke-

gång:

– Vi vill erbjuda ett helhetspaket som innefattar 

hela kedjan, från den inledande analysen, följt 

av konstruktion och simulering, tillverkning av 

prototyper och förserier, serieproduktion i låg 

volym, mätningar och eftermarknadsaktiviteter.

– Ett sådant åtagande kräver bland annat 

att vi har det väl förspänt på mjukvarusidan, 

flikar Tobias Ludvigsson in. För simulering 

har vi A utoForm, ett system som är unikt för 

b ilindustrin och som låter oss simulera form-

ningen i pressmomentet. Det är ett kraftfullt 

och relativt sett lättanvänt program. Vi ser om 

plåten kan formas enligt vår konstruktion, och 

vi kan i ett tidigt skede föreslå designändringar 

och kanske eliminera pressteg.

   Jobro finns alltså med redan i time-to-mar-

ket-fasen för att snabba upp den processen. 

Man vill jobba tidigt med kunden och utnyttja 

sin kompetens redan på designstadiet.

Tomas beskriver grovt flödet när en kund 

k ommer med underlag till en artikel som ska 

tillverkas: 

– Vi börjar med att konstruera ett pressverk-

tyg med hjälp av programmet Solid Works. Vid 

b ehov så tar vi parallellt hjälp av simulerings-

programmet AutoForm för att se om detaljen 
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Via en skärm kan man följa 3D-laserns arbete. Arbetsbordet roterar 180 grader för att tillåta 
laddning av maskinen samtidigt som bearbetning pågår.

 Tobias Ludvigsson och Tomas Karlsson med ett 
bakre bilgolv, som Jobro gjort verktyget till.
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är möjlig att ta fram med vald process. Ofta kan 

man se det utan simulering, men det finns alltid 

besvärliga bitar där man måste simulera till-

verkningen för att vara helt säker. 

– Verktygskonstruktionen bereds sedan i Tebis 

och ett verktyg bearbetas fram i en av våra CNC 

maskiner. 

När det gäller 

k onstruktion så använ-

der Jobro förutom Solid 

Works också det mer 

o mfattande systemet 

Catia V5, ett komplext 

och avancerat sys-

tem som bland annat 

används av de stora 

OEM:erna inom flyg- och fordonsindustrin.

– Jobros kunder finns i första hand inom 

f ordonsindustrin, konstaterar Tobias, och 

n ämner Scania, Volvo och Nevs. Nevs står för 

National Electric Vehicle Sweden och är alltså 

den verksamhet som uppstod i Trollhättan 

e fter Saabs frånfälle. Än så länge tillverkar man 

bränsledrivna bilar, men i april kom uppgifter om 

att ett antal elektriska bilar har tillverkats. Under 

hösten 2013 tog Jobro fram verktyg för bland 

annat bakre golv, hjulhus, fjädertorn, balkar och 

torpedvägg, 

– Det är ett exempel på var vårt koncept p assar 

bra, säger Tomas: en produktion som ska 

rampas upp från låg volym till högre. Vår fram-

tagningsprocess gör att vi kommer snabbt till 

marknaden. På två veckor kan vi ta fram ett 

verktyg som traditionellt skulle ta kanske 40 

veckor. 

Vad är då lågvolym? Det beror på vem man 

frågar, men Jobros lågvolymkoncept kan 

s träcka sig upp till bortemot 10 000 – 12 000 

detaljer. Serievolymen styr till stora delar vilken 

produktionsfilosofi man bör välja.   

– Traditionellt klipper man först plåten med ett 

verktyg som bara det kan kosta en miljon, sedan 

följer flera dragsteg, så kanske två klippverktyg 

"Vår framtagningsprocess 
gör att vi kommer snabbt till 
marknaden."
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och avslutning med en restrike-operation. 

Normalt krävs det alltså fem - sex pressverktyg 

för att få fram en färdig plåt, och att ändra ett 

verktyg tar tid och är dyrt. Med lasertekniken är 

det odramatiskt att göra en designändring, det 

räcker med en omprogrammering av l asern. 

Det kan vara lämpligt att köra prototyper och 

förserier hos oss, och sedan, när man är säker 

på att konstruktionen är helt rätt, gå över till 

storskalig produktion i traditionella maskiner.

– Med vår moderna maskinpark skär vi först 

plåten med en 2D-laser, sedan kommer press-

ningen och till sist renskärning med 3D-lasern. 

– Gör man miljonserier kan den traditionella 

l ösningen vara mer ekonomisk, men i låg volym 

är vårt alternativ bättre. Den 3D-maskin vi har 

investerat i är flexibel och ger möjligheter att 

e ffektivt tillverka produkter i låg volym, något 

som är svårare i traditionella verktygsmaskiner.

Fordonsindustrin har ständiga krav på sig att 

ta fram energisnålare bilar, och att använda 

m aterial som är starkare är ett sätt att m inska 

vikten. Presshärdning är ett sätt att stärka 

m aterialet.

– Vi har en helautomatiserad utrustning från 

AP&T för presshärdning och inom prototyp-

branschen är vi nog ensamma om detta, 

b erättar Tomas Karlsson. Processen innebär 

man innan pressningen hettar upp materialet 

till ca 950 grader. Ämnet hämtas i ugnen av 

plockutrustning som placerar det i pressen och 

verktyget slår. 

– Materialet är glödande när det formas 

och i pressen kyls det sedan ner. Kyltiden är 

avgörande för resultatet, det får inte gå för 

fort och inte för heller långsamt om material-

strukturen ska bli rätt. 

Processen används i första hand för artiklar 

som har höga krav på hållfasthet, men allt mer 

av en bil består av presshärdade komponenter.

– I början var det i första hand krockbalkarna 

i dörrar och stötfångare som presshärdades, 

och nu pressas även A-, B- och C-stolpar-

na i samma process. Till en början var det 

e ndast Volvo och Saab som använde sig utav 

presshärdade artiklar, men nu gör alla b  il-

tillverkare det.

Andelen presshärdade artiklar i en bilkaross 

har ökat från någon ynka procent och kom-

mer inom en snar framtid att uppgå till 40 

– 50 %, tror T omas. Anledningen till detta är 

ökade krav inom krocksäkerhet samtidigt som 

miljökraven med kraftigt reducerade CO2 ut-

släpp blir o möjliga att möta med utan denna 

typ av teknik.

 En konsekvens är att materialet blir så hårt att 

det inte kan efterbehandlas i traditionella plåt-

maskiner, och då kommer Jobros nya 3D-laser 

väl till pass. Hans Rosén är ansvarig säljare på 

Din Maskin och han berättar om maskinen, en 

Prima Power Rapido.

– Den har ett arbetsområde på 4 x 1.5 m eter 

och huvudet har en slaglängd på 765 mm 

så den kan skära runt om stora detaljer, 

V ridningen av huvudet sköts av linjärmotorer 

som gör den snabb, med en halvering av till-

verkningstiden jämfört med samma modell från 

2010. M askinen finns som fiber- eller CO2 laser 

upp till 5kW effekt, och det är typen av applika-

tion och behovet av flexibilitet som styr valet.

Jobro har ett högt flöde genom sin fabrik. 

T omas Karlsson ger ett par sifferexempel:

– Under förra året gjorde vi 8 000 unika artikel-

nummer. I snitt blev det kanske 40 exemplar av 

varje artikel, men spridningen är stor, från ett 

par ex upp till 12 000. Totalt ligger vi på mellan 

700 000 och 800 000 producerade artiklar.

– Vi ser allt fler möjligheter att använda 

den moderna teknik vi förfogar över, sum-

merar T obias Ludvigsson. Möjligheterna till 

a nvändning i lågvolymserier är stora.

Antal anställda  32

Omsättning (tkr)  48 170

Summa tillgångar (tkr)  53 261

Kassalikviditet  194,51%

Soliditet   51,54%

FAKTA 

"Materialet är g lödande när 

det f ormas och i pressen kyls 

det sedan ner. Kyltiden är 

avgörande för resultatet,"

Tobas Ludvigsson håller koll på vad som händer 
i 3D-lasern.

 Per Ahlstrand provar ut ett nytt, komplext verktyg i presshärdmaskinen.

Hans Rosén från Din Maskin vid den kompakta fiberlaserkällan, som har en verkningsgrad på 30 % att 
jämföra med CO2-laserns 10 %.

  Operatören Erika Algotsson inne i Jobros nya Prima Power Rapido 3D-laser.


